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Data aktualizacji:   2017-12-21 

Zmiany w zakresie przypisywania wychowawców do oddziałów 

W module Administrowanie, w widoku Organizacja szkoły/ Oddziały, podczas przypisywania wycho-
wawców do oddziałów umożliwiono wskazanie, w jakich latach szkolnych nauczyciel jest wychowaw-
cą oddziału oraz określenie, czy jest on wychowawcą głównym czy pomocniczym. 

 

Uprawnienia wychowawcy głównego i pomocniczego są takie same. Natomiast we wszystkich miej-
scach, w których wymagane jest podanie wychowawcy oddziału, pojawi się tylko imię i nazwisko wy-
chowawcy głównego w danym roku szkolnym, np. w kopii XML dziennika, na wydruku strony tytuło-
wej dziennika, na kartkach na wywiadówkę, na świadectwach. 

W module Dziennik, w dziennikach oddziałów, na stronie Opis dziennika wykazywani są tylko wycho-
wawcy na dany rok szkolny (główny i pomocniczy).  

 

Zmiany w module Dziennik w zakresie oceniania opisowego uczniów  
(dotyczy szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia) 

Umożliwiono sporządzanie ocen opisowych uczniów z wykorzystaniem schematów oceniania. 
W związku z tym wprowadzono następujące zmiany w module Dziennik: 

1. Na wstążce Dziennik dodano widok Schemat oceniania opisowego, w którym gromadzone są sche-
maty oceniania opisowego.  
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W widoku tym udostępniono przykładowe schematy oceniania osiągnięć edukacyjnych i zacho-
wania ucznia dla 1, 2 i 3 poziomu, przygotowane przez firmę VULCAN. Schematy te dostępne są 
w gałęzi Biblioteka. 

Aby nauczyciel mógł skorzystać ze schematu podczas wprowadzania ocen opisowych uczniów, 
musi pobrać go do swojej biblioteki (za pomocą przycisku Pobierz do moich schematów oceniania).  

 

Pobrany schemat pojawia się w Moje schematy oceniania. Nauczyciel może go zmodyfikować.  

 

Może również wprowadzić własny schemat. 

 

2. W dzienniku oddziału, na stronie Oceny opisowe, w oknie wprowadzania/edycji oceny opisowej 
ucznia dodano: 

• ikony , za pomocą których wyświetlany jest schemat oceniania,  

• przycisk Wybór szablonu świadectwa, za pomocą którego definiuje się parametry podglądu świa-
dectwa (wzór świadectwa, krój i rozmiar czcionki), 

• przycisk Podgląd świadectwa, za pomocą którego przywoływany jest podgląd drugiej strony 
świadectwa dla ustawianych parametrów.  
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System sygnalizuje, gdy dla ustawionych parametrów czcionki tekst oceny nie mieści się na świadec-
twie (poprzez obwiedzenie pola żółtą ramką).  

 

3. Umożliwiono wprowadzanie oceny opisowej ucznia z wykorzystaniem szablonów ocenia w karto-
tece ucznia, na karcie Oceny.  
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4. Dodano mechanizm publikacji ocen opisowych w Witrynie ucznia/rodzica. Dzięki temu wprowa-
dzona ocena ucznia nie pojawia się od razu w Witrynie.  

Oceny opisowe uczniów można publikować lub ukrywać: 

 z poziomu dziennika oddziału – przycisk Publikacja ocen w module Uczeń na stronie Oceny 

opisowe:  

 

 z poziomu kartoteki ucznia – przycisk Wyświetl/Ukryj ocenę w module Uczeń na karcie Oceny: 

 

5. W kartotece ucznia dodano kartę Oceny diagnostyczne.  

Na karcie tej nauczyciel może oceniać ucznia w trakcie roku szkolnego. Ocenianie odbywa się na 
podstawie przygotowanego wcześniej schematu oceniania lub na podstawie poprzedniej oceny. 
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Przykładowy schemat oceny diagnostycznej przygotowany przez firmę VULCAN zostanie udo-
stępniony w późniejszym terminie.   

6. W widoku Wydruki i zestawienia/ Wydruki dodano nowy wydruk Ocena diagnostyczna (w gałęzi Dodat-

kowe wydruki).  

Inne zmiany wprowadzone w module Dziennik 

1. Przygotowano obszerne zestawienie dla dyrektora i wychowawców z danymi oddziałów na radę 
klasyfikacyjną. 

Jest to zestawienie Klasyfikacja dostępne w widokach Wydruki i zestawienia/ Zestawienia dyrektora 
oraz Wydruki i zestawienia/ Zestawienia wychowawcy, w gałęzi Klasyfikacja. 

 

Zestawienie przygotowywane jest w formacie XLS i zawiera różne podsumowania danych 
uczniów oddziału, m.in. zestawienie ocen klasyfikacyjnych w układzie tabeli występującej w pa-
pierowym dzienniku (przygotowany plik XLS składa się z kilku arkuszy).  

 

W przypadku przygotowywania zestawienia dla kilku oddziałów generowany jest spakowany plik 
ZIP. Plik ten należy rozpakować w celu otrzymania plików XLS z danymi poszczególnych oddziałów.  

2. Przygotowano zestawienie Lista lokat, które prezentuje listę uczniów uporządkowaną według 
średniej ocen.   

Zestawienie dostępne jest w widokach Wydruki i zestawienia/ Zestawienia dyrektora oraz Wydruki i ze-

stawienia/ Zestawienia wychowawcy, w gałęzi Klasyfikacja. 
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3. W widokach Wydruki i zestawienia/ Zestawienia dyrektora oraz Wydruki i zestawienia/ Zestawienia nau-

czyciela dodano dwa zestawienia z dzienników zajęć innych: 

 Zrealizowane godzin przez nauczycieli w dzienniku zajęć, 

 Zrealizowane godziny przez nauczycieli w rejestrze godzin. 

Zestawienia dostępne są z gałęzi Zestawienia z dzienników zajęć innych. 

 

4. Na wstążce Dziennik dodano dwa nowe widoki: Braki w dziennikach i Uwagi.  

Widok Uwagi nauczyciele mogą wprowadzić dowolnemu uczniowi uwagę.  

 

Zalogowany użytkownik widzi wyłącznie dodane przez siebie uwagi. 

W widoku Braki w dziennikach wyświetla się lista lekcji, w których występują braki, tj.:  

 zaplanowanych lekcji, które nie zostały zarejestrowane,  

 lekcji, na których nie został wprowadzony temat lekcji, 

 lekcji, a których nie została sprawdzona obecność.  

 

Po kliknięciu lekcji na liście następuje przejście do widoku, w którym można uzupełnić brak. Po 
uzupełnieniu wszystkich braków lekcja znika z listy.  
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5. Na wstążce włączono na stałe widoczność karty Nauczyciel i dodano do tej karty widok Plan nauczy-

ciela, w którym wyświetla się tygodniowy plan zalogowanego nauczyciela (uwzględniający 
wszystkie jego zajęcia, także te opisane w dziennikach zajęć innych oraz w dzienniku świetlicy).  

 

6. Podczas kopiowania planu lekcji oddziału na kolejne tygodnie roku szkolnego dodano komunikat, 
który pojawia się, gdy do planu zostały wprowadzone zmiany w module Zastępstwa (Dziennik/ 

Dziennik oddziału). 

Treść komunikatu: 

W module Zastępstwa wprowadzone są zmiany w planie (zastępstwa, przeniesienia, nieobec-
ności, podział na grupy). Operacja kopiowania istniejącego planu spowoduje nadpisanie 
wprowadzonych zmian. Czy na pewno kontynuować operację kopiowania? 

7. W dzienniku świetlicy umożliwiono wskazanie kilku grup podczas wprowadzania tematu zajęć 
(Dziennik zajęć innych/ Dziennik świetlicy).   

8. W przypadku drukowania pustego arkusza ocen ucznia (tj. bez ocen z przedmiotów) dodano wy-
kreskowywanie pól przeznaczonych na oceny (Wydruki i zestawienia/ Arkusze ocen). 

9. Dla arkuszy ocen MEN-I/38b/2, MEN-I/40b/2, MEN-I/41b/2 utworzono szablony ze stroną pierw-
szą obowiązującą do roku szkolnego 2015/16 oraz ze stroną pierwszą obowiązującą od roku 
szkolnego 2016/2017 (Wydruki i zestawienia/ Arkusze ocen).  

 

10. W zestawieniu Braki w dzienniku w formacie XLS rozbito kolumnę Oddział, Data i nr lekcji na trzy 
osobne kolumny. 
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Zestawienie dostępne jest w widokach Wydruki i zestawienia/ Zestawienia dyrektora, Wydruki i zesta-

wienia/ Zestawienia wychowawcy, Wydruki i zestawienia/ Zestawienia nauczyciela w gałęzi Kontrola. 

Pozostałe zmiany w systemie UONET+ 

1. Użytkownikom, którzy posługują się tym samym loginem w różnych jednostkach oraz mają przy-
pisane w tych jednostkach role uprawniające do korzystania z wybranego modułu, umożliwiono 
przełączanie się pomiędzy jednostkami z poziomu modułu.  

 

2. We wszystkich modułach, w oknach dialogowych, w których dokonuje się wyboru danych poprzez 
przerzucanie ich z listy po lewej stronie na listę po prawej stronie, ujednolicono wygląd przyci-

sków do przenoszenia danych między listami oraz dodano przycisk , za pomocą którego moż-
na przenieść wszystkie pozycje z listy po lewej stronie na listę po prawej stronie.  

 

3. Dodano komunikat o wykorzystywaniu plików cookies. 

Moduł Administrowanie 

1. Podczas kopiowania planu lekcji oddziału na kolejne tygodnie roku szkolnego dodano komunikat, 
który pojawia się, gdy do planu zostały wprowadzone zmiany w module Zastępstwa (Organizacja 

szkoły/ Plan lekcji). 

Treść komunikatu: 

W module Zastępstwa wprowadzone są zmiany w planie (zastępstwa, przeniesienia, nieobec-
ności, podział na grupy). Operacja kopiowania istniejącego planu spowoduje nadpisanie 
wprowadzonych zmian. Czy na pewno kontynuować operację kopiowania? 

2. Uaktualniano słownik Kwalifikacje zawodowe (Słowniki/Słowniki). 
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3. W ustawieniach dziennika (Konfiguracja/ Ustawienia dziennika) dodano parametr Wychowawca od-

działu może wprowadzać zmiany w planie lekcji w dzienniku oddziału. 

W przypadku ustawienia opcji Nie wychowawcy nie będą mogli wprowadzać zmian w planach lek-
cji oddziałów oraz kopiować istniejącego planu. 

 

4. Podczas definiowania maksymalnych liczb sprawdzianów, kartkówek i prac klasowych umożliwio-
no ustawienie wartości zero (Konfiguracja/ Ustawienia sprawdzianów). 

Moduł Sekretariat 

1. Zmieniono nazwę pola danych Specjalność na Specjalność/ Zawód we wszystkich miejscach wystę-
powania (np. w kartotece ucznia na karcie Miejsce w szkole, sekcja Księga uczniów) 

2. Dla arkuszy ocen MEN-I/38b/2, MEN-I/40b/2, MEN-I/41b/2 utworzono szablony ze stroną pierw-
szą obowiązującą do roku szkolnego 2015/16 oraz ze stroną pierwszą obowiązującą od roku 
szkolnego 2016/2017 (Wydruki/ Arkusze ocen).  

 

3. W widoku Wydruki/ Korespondencja seryjna do wydruku Inne/ Dokumenty na karcie Wybór pól dodano 
grupę pól Dane rodziców opiekunów prawnych.  

 

4. Poprawiono wydruk listy uczniów w formacie XLS, w przypadku gdy zawiera ona informacje 
o dokumentach ucznia (Wydruki/ Wydruki list).  
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Teraz, jeśli uczeń ma kilka dokumentów, to wyświetlają się one jeden pod drugim (tak samo jak 
w dokumencie PDF). 

5. W widoku Dane/ Do Hermesa, w oknie zmiany oznaczeń oddziałów, do listy dostępnych oznaczeń 
oddziału w Hermesie dodano symbol X. 

6. W kartotece ucznia, na karcie Miejsce w szkole, w oknie edycyjnym wpisu w księdze uczniów umoż-
liwiono wpisywanie tekstu w polu Przekazano do.  

Moduł Zastępstwa 

1. Umożliwiono wybór tygodnia, z którego ma być wykorzystany plan lekcji do wyznaczenia parametru 
Maksymalna tygodniowa liczba godzin ponadwymiarowych nauczyciela (Parametry/ Parametry rozliczania).  

 

Informacja o wybranym tygodniu wyświetla się w tabeli z parametrami rozliczeniowymi nauczy-
cieli, w kolumnie Pobrane godziny z planu z tygodnia od.  

2. Dodano funkcję automatycznego przypisywania godzin dodatkowych nauczyciela (zastępstw, 
godzin z dzienników zajęć innych oraz godzin nauczania indywidualnego) do okresu rozliczenio-
wego (Rozliczanie godzin/ Godziny dodatkowe).  

 

Zaznaczona pozycja po kliknięciu przycisku Przypisz do okresu na podstawie dat zostanie automa-
tycznie przypisana do tego okresu, który obejmuje datę realizacji zajęć.  
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3. W algorytmie wyliczania godzin ponadwymiarowych zmieniono sposób określania maksymalnej 
liczby godzin ponadwymiarowych nauczyciela w okresie rozliczeniowym.  

Teraz parametr ten wyliczany jest jako iloczyn maksymalnej liczby godzin ponadwymiarowych 
nauczyciela na dzień i liczby dni pracy w okresie rozliczeniowym, przy czym do dni pracy nie wli-
czamy sobót i niedziel oraz – w wypadku nauczycieli, dla których określono czterodniowy tydzień 
pracy – ich dni wolnych (Rozliczanie godzin/ Godziny ponadwymiarowe). 

Strona startowa użytkownika 

1. Wprowadzono następujące zmiany w liście ewakuacji: 

• Poprawiono wyświetlanie informacji o frekwencji uczniów na styku pór lekcyjnych. 

• Do daty dodano dokładną godzinę wygenerowania listy.  

• Poprawiono wyświetlanie informacji o salach. 

2. Poprawiono wyświetlanie planu lekcji ucznia na kaflu Plan lekcji. 


